
 
LIST DO RODZICÓW 
Temat tygodnia: Na łące – 04.05. – 08.05.2020r.  

 
Tematy dni: Rośliny na łące; Zwierzęta na łące; Owady; W stawie – rozwój 
żaby; Plener malarski; 

 
Drodzy Rodzice, wiosenne tygodnie to dobry czas, by wspólnie obserwować 
zmieniającą się przyrodę. Dlatego będziemy podziwiać piękno łąki, zwracać 

szczególną uwagę na jej mieszkańców i rośliny na niej rosnące. Wspólnie 
rozwiążemy zagadki. Poznamy etapy rozwoju żaby i motyla, a także zwyczaje kreta. 
Wymyślimy przedmioty, których nazwy rozpoczynają się głoską ł. Odzwierciedlimy 

układ przestrzenny na kartce.  
 
Z różnych elementów wykonamy prace plastyczne. 

 
Podczas zabaw wykonamy liczne ćwiczenia usprawniające koordynację ruchową, 
a także kształtujące prawidłową postawę ciała. Będziemy naśladować ruchy motyla.  

 
Dobre pomysły dla mądrych rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem:  
 

 Rozmowy o zwyczajach owadów, ptaków oraz innych zwierząt wiosną. 

 Obserwowanie na ilustracji roślin i zwierząt - łąka, staw. 

 Rozwiązywanie zagadek. 

 Słuchanie opowiadań, wierszy, wspólne słuchanie piosenki. 

 
Poniedziałek 04.05.2020r. – „Rośliny na łące” 
 

Łąka – uważnie posłuchaj wiersza M. Buczkówny. 
 
Łąka Mieczysława Buczkówna 

 
Na łąkę trzeba iść rano 
Kiedy jeszcze jest rosa – 

Cichutko przystanąć 
I słuchać 
Jak brzęczy pszczoła jak bąk a jak osa 

Patrzeć jak skrzydła motyli 
Zamykają się i otwierają 
Jak mała biedronka 

Na łódce z listka płynie 
Po zielonym kołysaniu – 
A potem trzeba się pochylić 

Nad każdym kwiatem 
I zapytać jak mu na imię. 
 

Rozmowa dotycząca treści wiersza: (Rodzic pyta) O jakim miejscu była mowa 
w wierszu?; Co można spotkać na łące?; Kto mieszka na łące?; Dlaczego należy się 
tam zachować cichutko?. 

 



Praca z ilustracją przedstawiającą wiosenną łąkę. 
 
Uważnie przyjrzyj się ilustracji i opowiedz, jakie zwierzęta i rośliny można spotkać 

na łące. Pamiętaj, że odpowiadamy zdaniem. 
 

 
 

„Taniec motyli” – zabawa muzyczno – ruchowa ekspresyjna. Dziecko – motyl 
tańczy zgodnie z podaną melodią (utwór: Poranek – Edvarda Griega). Do tańca 
można wykorzystać chusteczki bądź gazety (jako skrzydła motyla). 

 
www.youtube.com/watch?v=bgmm4e9ARw4 
Źródło: Youtube - Łąka – rośliny i zwierzęta, Edvard Grieg – Poranek 

 
Teraz możesz obejrzeć krótki filmik edukacyjny dla dzieci przedstawiający łąkę, 
na pewno Ci się spodoba. 

https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4  
Źródło: Youtube -  “Wędrówki Skrzata Borówki” – odc. 3 – Łąka. 
 
Wykonaj pracę plastyczną – do wyboru: 

www.youtube.com/watch?v=e6Sdmmfh-8I   
 Źródło:  Youtube - Wiosenna łąka wykonana z materiałów recyklingowych – butelka, 
nakrętki, folia bąbelkowa, rolki po papierze, farby, pędzel, kartki. 

 
www.youtube.com/watch?v=4wqTRMf6N9E  Wiosenna łąka filmik pokazuje, jak 
namalować wiosenną łąkę 

 
Aktywne słuchanie piosenki; naśladowanie ruchu zwierząt. 
www.youtube.com/watch?v=cb0dNXPEYoc   

Piosenka - Majowa łąka; Tęczowy Music Box 
 

http://www.youtube.com/watch?v=bgmm4e9ARw4
https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4
http://www.youtube.com/watch?v=e6Sdmmfh-8I
http://www.youtube.com/watch?v=4wqTRMf6N9E
http://www.youtube.com/watch?v=cb0dNXPEYoc


 
 
 

Wtorek 05.05.2020r. – „Zwierzęta na łące” 
 
 

 
Krecik – słuchanie wiersza B. Formy 
 

Jestem sobie mały krecik, 
chcę, by dzieci mnie poznały. 
Bardzo miękkie mam futerko, 

nim pokryty jestem cały. 
 
Najśmieszniejsze moje łapki, 

ciągle ziemię wypychają. 
Silne, płaskie jak łopatki, 
Zawsze w nocy pomagają. 

 
Swoim ryjkiem bardzo lubię 
korytarzy drążyć wiele. 

Spulchniać zbite bryły ziemi, 
wiercić przejścia i tunele. 
 

Gdy na dworze silne mrozy, 
w miłej norce, wśród zapasów 
siedząc, marzę o przetrwaniu 

do wiosennych lepszych czasów. 
 
Rozmowa dotycząca treści wiersza: Jakie zwierzę jest bohaterem wiersza?; Gdzie 

ono mieszka?; Jak wygląda kret?; Co on robi?; Czym się żywi?. 
 
 

www.youtube.com/watch?v=MQReD1Ld1a0  
Zabawa paluszkowa Zwierzęta na łące; kształtowanie orientacji w przestrzeni; 
pojęcia prawo, lewo. 

W niniejszym filmie podczas prezentacji zabawy dziecko może ćwiczyć poczucie 
rytmu, sprawność manualną paluszków ale przede wszystkim orientację 
w przestrzeni i stosowanie nazw kierunków: prawo, lewo 

 
 
Rozwiąż zagadki dotyczące mieszkańców łąki: 

https://www.youtube.com/watch?v=LIsNWZUA8X4  
Źródło: Youtube - Mieszkańcy łąki - zagadki (ślimak, gąsienica, bocian, pszczoła, 
motyl, biedronka, kret, konik polny, mucha) 

 
 
 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=MQReD1Ld1a0
https://www.youtube.com/watch?v=LIsNWZUA8X4


 
Dla chętnych dzieci mam jeszcze kilka zagadek: 

1. Na brzegu stawu żyją, z wieczora czy też z rana 

do wody dają nura, gdy słyszą krok bociana. (żaby) 
 

2. Choć są bardzo małe, pracują wytrwale. 

Zbierają nasionka, nie męczą się wcale (mrówki). 
 

3. Jestem ciepłe i żółciutkie a przy tym okrąglutkie. 
Świecę wesoło na niebie, jeśli wiesz kim jestem 

zaświecę dla Ciebie (słoneczko). 
 

4. Jestem uroczy i pachnący 

w czasie wiosny najpiękniej kwitnący. 
Mam kilka płatków kolorowych 
czy na rozwiązanie zagadki jesteś gotowy (kwiatek). 

 
Praca plastyczna Bocian na wiosennej łące. 
www.youtube.com/watch?v=WQkXHmHtkKg  

Bocian na wiosennej łące – praca plastyczna; materiały: kolorowe kartki, waciki 
kosmetyczne, flamastry, klej w sztyfcie, nożyczki. 
 

„Tropimy głoskę ł” – dziecko wymyśla przedmioty / zwierzęta / owoce / warzywa, 
których nazwy zaczynają się głoską ł. 
 

„Połóż tam, gdzie powiem” – zabawa matematyczna”. Dziecko ma przed sobą 
kartkę oraz komplet figur geometrycznych. Rodzic umawia się z dzieckiem, że 

wspólnie ułożą plan placu przedszkolnego. Kwadraty to budynki, koła – drzewa, 
trójkąty – zabawki w ogrodzie, prostokąty – chodnik i drogi. Rodzic opowiada, co 
dziecko będzie układało oraz jaką figurę i w którym miejscu kartki dziecko ma 

położyć, np.; Ta kartka to plac, na którym jest przedszkole i ogród. Weź duży kwadrat 
– to nasze przedszkole – i połóż go na środku kartki. Z lewej strony przedszkola 
rosną dwa drzewa. Weź dwa koła i połóż je przy lewej krawędzi kartki. Przed 

przedszkolem jest ogród, na którym stoją huśtawki i zjeżdżalnie. Weź cztery trójkąty 
i połóż je wzdłuż górnej krawędzi kartki, nad kwadratem. Rodzic w trakcie zabawy 
kontroluje poprawność wykonywanych poleceń. 

 
Środa 06.05.2020r. – „Owady” 
 

Wysłuchaj bajki i odpowiedz na pytania. 

www.youtube.com/watch?v=eFExd7ICSGE 
Źródło: youtube - Motyl | The Butterfly Story | Bajki na dobranoc | Polish Fairy Tales 
 

Rozmowa dotycząca treści bajki: Kto jest głównym bohaterem ?; Dlaczego gąsienica 
nie była szczęśliwa?; W co się przeobraziła? 
 

„Taniec motyli” – zabawa muzyczno – ruchowa ekspresyjna. Dziecko – motyl 
tańczy zgodnie z podaną melodią (utworów: Cztery pory roku. Wiosna Antonia 
Vivaldiego). Do tańca można wykorzystać chusteczki bądź gazety (jako skrzydła 

motyla). 
www.youtube.com/watch?v=Z_tk-AhlA1o Antonio Vivaldi – Cztery Pory Roku – 
Wiosna cz. I . 

 

http://www.youtube.com/watch?v=WQkXHmHtkKg
http://www.youtube.com/watch?v=eFExd7ICSGE
http://www.youtube.com/watch?v=Z_tk-AhlA1o


 
Od gąsienicy do motyla - obrazki ilustrujące etapy rozwoju motyla: 

 Spotyka się para motyli; 

 Samica składa jajeczka na liściu;  

 Gąsienica wypełza z jaja; 

 Gąsienica otacza się kokonem;  

 W kokonie zamienia się w pięknego motyla; 

 Motyl wychodzi, prostuje skrzydła i może już latać. 

 

 
 
 

 



 
 
 

Wskaż obrazki w odpowiedniej kolejności zgodnie z kolejnymi etapami rozwoju 
motyla; omów je: 
 

 
 

 
 



 
 
Praca plastyczna dla chętnych dzieci 

www.youtube.com/watch?v=_Lj34wu5zrI 
Źródło: Mieszkańcy łąki – praca plastyczna z wykorzystaniem kół. 
 

 
 
 
 

 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=_Lj34wu5zrI


 
 
Czwartek 07.05.2020r. – „W stawie – rozwój żaby” 

Etapy rozwoju żaby – Od kijanki do żaby. 
 

 

 



 
 
Przyjrzyj się obrazkom, ustal kolejne etapy rozwoju żaby; omów treść 

obrazków. 
 

 
 
 
 

 



 
Na łące – masażyk 
Na łąkę przyszedł żuk: tup, tup, tup, tup. 

(delikatne stukanie opuszkami palców) 
 

Pasikonik zrobił skok: hop, hop, hop, hop. 
(stukanie zaciśniętymi piąstkami) 
Gąsienica wyszła zza muru: szuru, szuru, szuru, szuru. 

(masowanie otwartymi dłońmi pleców od góry do dołu) 
 

Mucha przyleciała koło ucha tu: fu, fu, fu, fu, 
( dmuchanie raz za jednym, raz za drugim uchem) 
 

A zła osa: bzy, bzy, bzy, bzy – usiadła na nosku twym. 
(dotykanie palcem wskazującym nosa osoby siedzącej z przodu)  
 

www.youtube.com/watch?v=T53SX7H_bgk 
Źródło: Youtube – Wiosenne gry i łamigłówki dla najmłodszych. 

 
Piątek 08.05.2020r. – „Plener malarski” 
 

www.youtube.com/watch?v=WIenhrNhNKg 
Źródło: Youtube – Opowiadanie Małgorzaty Strękowskiej – Zaremby Zabawa 
w chowanego, prezentacja – mieszkańcy łąki. 
 

www.youtube.com/watch?v=3OJHt-oEyTk   

Źródło: Youtube - Na łące – zabawa ruchowo naśladowcza do piosenki z płyty 
Gimnastyczne figle muzyczne; Do nauki i zabawy w domu i w przedszkolu (ptaszki, 
żabki, pszczółki). 
 

www.youtube.com/watch?v=3dls5H-smSw 
Źródło: Youtube -Wędrówki Skrzata Borówki – odc. 6 – Staw 
 

Bocian na łące – opowieść rytmiczno – ruchowa 
 

Na łączkę przyleciał bociek (marsz z jednoczesnym unoszeniem kolan do wysokości 
bioder i naprzemiennym podnoszeniem i opuszczaniem rąk). Żabki z przestrachem 

uciekły przed nim (skoki w pozycji kucznej), ślimaki wpełzły pod liście babki 
(czołganie się), a pasikoniki zastygły w bezruchu przy zielonych źdźbłach trawy, aby 
się ukryć (zastygnięcie w pozycji na czworakach). Bocian rozejrzał się w prawo, w 

lewo, w prawo, w lewo (stanie na jednej nodze i jednoczesne odwracanie głowy raz 
w prawo, raz w lewo). „Nic dziś tu nie przekąszę” – pomyślał i odleciał (marsz z 
jednoczesnym unoszeniem kolan do wysokości bioder i naprzemiennym 

podnoszeniem i opuszczaniem rąk). Kret kilkakrotnie  wyglądał ze swojej norki – raz 
w górę, raz w dół – aby upewnić się, że boćka już nie ma (wykonanie dziesięciu 
przysiadów). „Hej, koledzy!” – krzyknął wreszcie. – „Bocian opuścił naszą łąkę. 

Jesteście bezpieczni!”. Żabki wyskoczyły ze swoich kryjówek (skoki w pozycji 
kucznej), ślimaki wpełzły z powrotem na listki babki (czołganie się), a pasikoniki znów 
urządziły festiwal skoków wzwyż (wysokie wyskoki z pozycji kucznej). I tylko pajączki, 

tak jak podczas wizyty boćka, w dalszym ciągu plotły swoje pajęcze sieci (w pozycji 
siedzącej wykonanie podporu rękami i nogami, z jednoczesnym uniesieniem bioder 
ponad podłogę – spacer w takiej pozycji. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=T53SX7H_bgk
http://www.youtube.com/watch?v=WIenhrNhNKg
http://www.youtube.com/watch?v=3OJHt-oEyTk
http://www.youtube.com/watch?v=3dls5H-smSw

